
27/21

6. júl 2021
UTOROK

inzercia 
inzercia 

inzercia 

inzercia 

Svidnícky mestský parlament sa na druhý pokus Svidnícky mestský parlament sa na druhý pokus 
zhodol a schválil jasný postoj k nemocnicizhodol a schválil jasný postoj k nemocnici

Známy Známy 
svidnícky svidnícky 
včelár včelár 
jubilantom  jubilantom  

Azbest Azbest 
pri ihriskupri ihrisku
plnom detíplnom detí



6. júl 2021Podduklianske novinky 2Spravodajstvo 

  V poradí 20., navyše neplánované zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva vo Svidníku, sa zopakovalo. Dôvodom bolo, že v 
pôvodnom termíne, na ktorý bolo toto zasadnutie primátorkou 
Svidníka Marcelou Ivančovou zvolané, nebolo Mestské zastupi-
teľstvo uznášaniaschopné. Na druhý pokus sa poslanci zhodli 
na znení uznesenia, ktorým sa jasne postavili proti navrhovanej 
optimalizácii siete nemocníc a zhodli sa aj na ďalších krokoch. 

Svidnícky mestský parlament sa na druhý pokus 
zhodol a schválil jasný postoj k nemocnici

NÁVRAT 
K NEZUZNÁŠANIASCHOPNÉMU 

ZASADNUTIU 

  Pripomeňme, že svidnícky mestský 
parlament sa mal zísť a aj sa zišiel, 
no akurát nie v dostatočnom počte 
poslancov, v stredu 23. júna o 13. 
hodine. Od 13. hodiny až do 13.25 
hod. sa v rokovacej miestnosti v 
Dome kultúry nikto ofi ciálne neozval. 
O 13.23 hod. do rokovacej miestnosti 
prišiel poslanec Ján Hirčko a o 13.25 
hod. primátorka všetkým pozdravila 
Dobrý deň. 

  O minútu neskôr sa primátorka ozva-
la znovu: „Prosím poslancov, ktorí 
sú mimo rokovacej miestnosti, aby 
sa z úcty k riaditeľovi nemocnice, 
ale aj k zamestnancom mesta, ktorí 
sú tu prítomní, dostavili dovnútra 
a neblokovali  zámerne rokovanie 
mestského zastupiteľstva. O tri 
- štyri minútky budeme začínať,“ 
povedala primátorka. 
  V tom čase boli v rokovacej miest-
nosti poslanec a viceprimátor Michal 
Goriščák a poslanci Vladimír Kaliňák, 
Matúš Majda, Martin Ždiňak, Peter 
Breznoščák, Jozef Poperník a už 

spomínaný Ján Hirčko. 
  Ostatní poslanci chýbali, niektorí 
z nich diskutovali na chodbe pred 
rokovacou miestnosťou a niektorí, 
ako neskôr vyplynulo, boli z rokova-
nia ospravedlnení. „Svoju neúčasť 
ospravedlnili poslanci Michal Iľka-
nin, Vladimír Žak a Kamil Beňko,“ 
povedala primátorka a poslancov, 
prítomných v rokovacej miestnosti 
vyzvala, aby sa prezentovali. 
  Vo chvíli, keď sa prezentovalo se-
dem poslancov, pričom na uznášania-
schopnosť je potrebná účasť ôsmich 
poslancov, teda väčšiny z pätnástich 
poslancov, bolo jasné, že rokovanie 
svidníckeho poslaneckého zboru sa 
nemôže konať. 
  „Nie sme uznášaniaschopní. V 
najbližšom možnom termíne bude 
preto zvolané ďalšie zasadnutie....“ 
povedala okrem iného primátorka a 
to, čo sa dialo ďalej, sme na našich 
stránkach rozoberali pred týždňom. 

***
DRUHÝ POKUS S TOTOŽNÝM 

PROGRAMOM

  Hneď na druhý deň po neúspešnom 
zasadnutí primátorka Marcela Ivančo-
vá zvolala opakované zasadnutie s 
totožným programom. Bod Informácie 
o aktuálnej situácii v Nemocnici arm. 
gen. L. Svobodu, a.s., vo Svidníku 
však v novom programe figuroval 
na inom mieste a v inej podobe. 
Už to nebol ani nie samostatný bod 
programu, ale bol súčasťou bodu 
nazvaného Diskusia, pri ktorej je 
uvedené: Optimalizácia siete ne-
mocníc SR, Informatívna správa o 

prijatých rozpočtových opatreniach 
primátorky a Iné. 
  Na druhý pokus sa na svojom 20. 
a neplánovanom zasadnutí Mestské 
zastupiteľstvo vo Svidníku zišlo v 
utorok 29. júna so začiatkom o 13. ho-
dine v Dome kultúry vo Svidníku. Celé 
zasadnutie sa nieslo v duchu alebo v 
dozvukoch toho predošlého. Poslanci 
si vyjasňovali postoje, kto a prečo 
chýbal, ale i postoje k nemocnici. 
  Tentoraz sa na zasadnutí zišlo 
dvanásť poslancov. Z väčšinového 
poslaneckého klubu Pre Svidník bolo 
prítomných sedem poslancov. 
Chýbali im poslanci Peter Breznoščák 
a Vladimír Žak, ktorí boli ospravedl-
není. Z ostatných poslancov chýbal 
akurát poslanec Peter Pilip, ktorý bol 
tiež ospravedlnený. 
  V úvode zasadnutia navrhol po-
slanec Ján Vook, aby o nemocnici 
rokovali hneď v úvode. To však posla-
necký zbor odmietol, keďže za boli iba 
Ján Vook, Katarína Siváková, Pavel 
Olejár, Adrián Labun a Kamil Beňko, 
proti bol Jozef Poperník a ostatní sa 
hlasovania zdržali. 

***
PRIMÁTORKA ZHRNULA 

GENÉZU OKOLO NEMOCNICE 

  O 17.15 hod., teda po viac ako 
štyroch hodinách rokovania sa svid-
nícky mestský parlament dostal k 
nemocnici. 
  V úvode primátorka Marcela Ivančo-
vá zhrnula genézu okolo nemocnice a 
podotkla, že mesto nemá k dispozícii 
ofi ciálny dokument, ktorý by jasne 
dokumentoval zámer ministerstva 

V utorok uplynulý týždeň sa v Dome kultúry na zasadnutí zišlo dvanásť poslancov. 
Na druhý pokus sa poslanci zhodli na znení uznesenia a postavili sa proti navrho-
vanej optimalizácii siete nemocníc 

Primátorka Marcela Ivančová zhrnula 
gezézu okolo nemocnice... 
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Svidnícky mestský parlament sa na druhý pokus 
zhodol a schválil jasný postoj k nemocnici
zdravotníctva a vlády so svidníckou 
nemocnicou. „Je to iba taký ná-
strel,“ podotkla primátorka s tým, že 
mesto musí bojovať za to, aby boli aj 
pri reforme nemocníc rešpektované 
regionálne rozdiely a dostupnosť ľudí 
k zdravotnej starostlivosti. 
  Zhrnula aj ďalšie argumenty ho-
voriace za svidnícku nemocnicu, 
ale podotkla aj to, že nemocnica vo 
Svidníku je najväčší zamestnávateľ 
v regióne. „Tento región potrebuje 
nemocnicu, súd, školy a cesty,“ 
zdôraznila primátorka a dodala: 
„Musíme bojovať spoločne a nie 
bojovať proti sebe.“ 
Primátorka Svidníka Marcela Ivan-
čová pred poslancami zopakovala aj 
to, aké kroky už ona ako primátorka 
doteraz podnikla. 
  Z ministerstva zdravotníctva si vy-
žiadala všetky podkladové materiály, 
komunikuje s vedením nemocnice 
na dennej báze, kontaktovala sa s 
poslankyňou Janou Bittó Cigániko-
vou, predsedníčkou Zdravotníckeho 
výboru NR SR, na 7. júla zvolala 
rokovanie primátorov, prednostov 
OÚ, hlavného lekára PSK, členov 
Dozornej rady nemocnice, diskutova-
la o potrebe vytvorenia motivačného 
programu, aby prilákali lekárov do 
mesta a do nemocnice, zvolať chce 
rokovanie primátorov a starostov 
Združenia miest a obcí pod Duklou a 
prijať výstup, možno petíciu. 
  „Čakáme na termín na stretnutie 
na MZ SR, požiadala som o mož-
nosť vystúpenia v Zdravotníckom 
výbore NR SR a požiadam o stret-
nutie so Svetom zdravia,“ vyhlá-
sila primátorka a predložila návrh 
uznesenia. 

***
POSLANKYŇA 

KATARÍNA SIVÁKOVÁ 
A JEJ OSOBNÉ VYSTÚPENIE 

  
  V rozprave ako prvá vystúpila po-
slankyňa Katarína Siváková a zdô-
raznila, že má tiež pripravený návrh 
uznesenia, ktorý mala pripravený aj 
pred týždňom. Vzápätí dodala, že 
je ochotná podporiť akýkoľvek iný 
návrh uznesenia, nech ho už predloží 
ktokoľvek. 
  Z vystúpenia poslankyne Kataríny 
Sivákovej vyberáme. „Moje vystú-
penie bude rozsiahlejšie, ale aj 
napriek všetkému chcem za kaž-
dých okolností vystupovať ľudsky 
a neznížiť sa na úroveň klamstva 
a ohovárania...“ vyhlásila a ohradila 
sa proti slovám, ktoré po predošlom 
neuskutočnenom zasadnutí boli pub-
likované na Facebooku a napádali 
niektorých poslancov, že si neplnia 

svoje povinnosti. 
  „Od momentu, ako som sa stala 
poslankyňou, som nevynechala 
žiadne zasadnutie mestského 
parlamentu. A možno budem dnes 
o čosi viac osobná, ako zvyknem 
byť. Bola som prítomná na každom 
zasadnutí, opakujem na každom! 
Aj v čase, keď sme rok v rodine 
bojovali so zákerným ochorením. 
Keď moju pomoc potreboval blízky 
človek, vždy som si vďaka rodine 
a blízkym priateľom zariadila veci 
tak, aby som svoje poslanecké po-
vinnosti mohla vykonávať s plným 
nasadením a plnou vážnosťou. 
  Bola som na zasadnutí mestského 
parlamentu aj v čase, keď som bola 
po vážnom zákroku nadopovaná 
liekmi a dodnes si pamätám, že za-
stupiteľstvo malo niekoľko hodín. 
  Ale nechcem sa ľutovať, len ch-
cem povedať, že si svoje povinnos-
ti poslanca plním viac ako na 100 
percent. Pravidelne sa zúčastňu-
jem rád škôl, za posledné tri týždne 
som stála pri voľbe troch riaditeľov 
škôl. Pravidelne sa zúčastňujem 
zasadnutí komisie, do ktorej som 
bola nominovaná. Ani raz ma žia-
den môj kolega nemusel zastúpiť 
na matrike ako sobášiacu.“ 
  Poslankyňa potom zhrnula svoje 
aktivity aj počas tzv. koronového 
obdobia a ozrejmila aj situáciu spred 
týždňa, keď na zasadnutí bola prítom-
ná, no v čase začiatku mimo rokova-
cej miestnosti, keďže zasadnutie v 
stanovenom čase nezačalo. 
  „Neskrývam sa pred svojimi po-
slaneckými povinnosťami. A tobôž 
sa neskrývam ako šedá myš či 
krysa v útrobách Domu kultúry. Ja 
si svojich voličov vážim. Bola som 

mimo rokovacej miestnosti, lebo 
som mala súrny telefonát s dcérou 
a medzitým sa zasadnutie ofi ciálne 
začalo, no aj skončilo, lebo bolo 
v miestnosti málo poslancov,“ 
ozrejmila poslankyňa a zopakovala aj 
situáciu okolo nemocnice napríklad v 
čase, keď prebiehal boj o zachovanie 
pôrodnice. 
  Priznala, že zrušenie pôrodnice 
vníma ako prehru všetkých, ktorí 
o zachovanie pôrodnice bojovali. 
„Všetkým nám tu však záleží na 
tom, aby sa zo svidníckej nemoc-
nice nestala nemocnica komu-
nitného typu. Aby sme neprišli o 
strategické oddelenia. Preto by 
som chcela k podpore vyzvať aj 
všetkých Svidníčanov, ale najmä 
lekárov, sestry a ďalší personál 

nemocnice,“ podotkla Katarína 
Siváková. 

***
POSLANEC JÁN VOOK 

O KÁDROVANÍ POSLANCOV 
 
   „Ja som tiež nevynechal ani 
jedno zasadnutie a ty tu, pani 
primátorka, kádruješ poslancov. 
Uvedom si, že vy ste na mestskej 
rady zobrali optimalizáciu siete ne-
mocníc na vedomie, a to je akoby 
ste s ňou súhlasili. To sa neberie 
na vedomie, to sa nesúhlasí!“ 
zdôraznil primátorke poslanec Ján 
Vook a kritizoval osemnásť bodov v 
neplánovanom zasadnutí, keď všetci 
vedia, že prioritou je nemocnica a 
rovnako kritizoval primátorku, že 
nemala toľko úcty k poslancom, aby 
k nim vyšla na chodbu. „Ja žiadneho 
poslanca do rokovacej miestnosti 
po chodbe naháňať nebudem,“ vy-
hlásila primátorka a tieto svoje slová 
zopakovala viackrát, rovnako ako slo-
vá na adresu vystúpenia poslankyne 
Sivákovej, že za každým slovom vo 
svojom statuse na Facebooku si ako 
primátorka stojí. 
  Keď primátorka hovorila o politikár-
čení, Ján Vook jej povedal: „Keď 
hovoríš o štábnej kultúre, tak to 
politikárčenie ste do tohto za-
stupiteľstva priniesli vy, SDKÚ!“ 
Poslankyňa Katarína Siváková vo 
faktickej poznámke uviedla, že v 
uznesení navrhnutom primátorkou jej 
chýba formulácia, že Mestské zastu-
piteľstvo nesúhlasí s optimalizáciou 
siete nemocníc a že to tam treba 
zapracovať. 

Poslanec Vladimír Kaliňák: „Ste sa proste pred 
týždňom splašili a o dve hodiny ste si uvedomili, 

že ste spravili chybu.“ 

Poslanec Ján Vook: „Keď hovoríš o štábnej kultúre, 
tak to politikárčenie ste do tohto zastupiteľstva 

priniesli vy, SDKÚ!“
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Svidnícky mestský parlament sa na druhý pokus 
zhodol a schválil jasný postoj k nemocnici

***
POSLANEC PAVEL OLEJÁR 
O NEZABEZPEČENÍ ÚČASTI 

POSLANCOV 
  
  Poslanec Pavel Olejár kritizoval, že k 
tak závažnému bodu pred týždňom a 
ani teraz poslanci nemajú predložené 
žiadne podklady. „Stále sa budem 
opakovať, ale mali ste tu byť mi-
nulý týždeň,“ viackrát primátorka 
zopakovala aj tieto svoje slová, na čo 
Pavel Olejár odvetil: „Ty si si pred 
týždňom nezabezpečila ani svojich 
poslancov, na ktorých sa vieš vždy 
spoľahnúť, tak tu nevytýkaj náš 
postoj.“ 
  Pavel Olejár tiež skritizoval status 
mesta na Facebooku, ktorým kritizo-
vali poslancov a chcel vedieť, kto ho 
písal, no odpovede sa nedočkal. „Je 
to nehorázne, ak ofi ciálny mestský 
zdroj informácií niečo také uro-
bí,“ podotkol Pavel Olejár a zastal 
sa kolegov Jána Vooka a Kataríny 
Sivákovej. „Kolegyni Sivákovej a 
kolegovi Vookovi môžete vyčítať 
čokoľvek, ale nemocnicu veru nie. 
Nebyť ich, kto vie, čo by už dnes z 
nemocnice bolo. Oni využili svoje, 
aj osobné kontakty a aj pôrodnicu 
aspoň na tých desať mesiacov 
zachránil vďaka nim Kaliňák, ale 
nebol to Vlado,“ vyhlásil poslanec 
Pavel Olejár, ktorý mal, samozrejme, 
na mysli bývalého ministra vnútra 
Roberta Kaliňáka. 

***
MICHAL GORIŠČÁK 

O VYTVORENÍ AKČNÉHO PLÁNU

    V ďalšej časti rozpravy k nemoc-
nici viceprimátor Michal Goriščák 
volal po vytvorení akčného plánu, 
resp. motivačného plánu pre lekárov 
či iný zdravotnícky personál. „Išlo 
by trebárs o bezúročné pôžičky 
pre lekárov a personál, pomoc s 
nájomným bývaním a podobne. 
Poďme sa o tom baviť, k tomu vás 
ja vyzývam... Myslím si, že pokiaľ 
má ktorýkoľvek poslanec akýkoľ-
vek návrh, je na to priestor dnes, je 
na to priestor každý deň,“ vyhlásil 
viceprimátor Svidníka a primátorka 
dodala: „Prosím vás, nevybíjajme 
sa tu, že kto čo áno a kto čo nie, 
poďme spoločne pomôcť.“ 
  Michalovi Goriščákovi pritom ešte 
poslankyňa Katarína Siváková pri-
pomenula, že lekárom s poskytnutím 
mestských nájomných bytov už mesto 
pomáha aj prostredníctvom sociálnej 

a bytovej komisie, ktorej je členkou, a 
nielen lekárom, ale i iným profesiám, 
ktoré v našom meste chýbajú. „Ako 
viceprimátor by si mal o tom ve-
dieť,“ podotkla poslankyňa Siváková 
a poslanec Vook chcel vedieť detaily o 
spomínanom akčnom či motivačnom 
pláne, no vypočul si odpoveď, že 
všetko je otvorené a je tu priestor na 
jeho tvorbu. 
  „Čím viac o tom hovoríte, čím 
viac o tom píšete, tým grotesknej-
šie vyznievajú vaše slová. Ste sa 
proste pred týždňom splašili a o 
dve hodiny ste si uvedomili, že ste 
spravili chybu. 
  Dnes nemáme tiež materiály. 
Prečo dnes rokuješ a minulý týž-
deň nie, pán Vook? Stačilo prísť a 
rokovať a toto sme už mohli mať za 
sebou minulý týždeň. Nemocnica 
je symbol a ak o symbol prídeme, 
končí aj rozvoj nášho mesta a regi-
ónu. Som rád, že je tu podpredseda 
hnutia SME RODINA a verím, že aj 
predseda parlamentu sa zasadí o 
rozvoj a zachovanie nemocnice.
  Zapamätajte si, že ak chcete za 
niečo bojovať, tak bojujte za nie-
čo, ale nie proti niekomu. Lebo je 
mám taký pocit, že minulý týždeň 
bolo vašim cieľom niekomu poško-
diť,“ vyhlásil okrem iného poslanec 
Vladimír Kaliňák a my dodajme, 
že na zasadnutí bol prítomný aj už 
spomínaný podpredseda hnutia SME 
RODINA Josef Vašuta, ktorý sa síce 
k slovu nedostal, no podľa primátorky 
prisľúbil do desiatich dní stretnutie 
vedenia mesta s predsedom Národnej 
rady SR Borisom Kollárom a členkou 
Zdravotníckeho výboru NR SR. 
  Poslanec Pavel Olejár ešte predtým 
na margo slov Vladimíra Kaliňáka 
uviedol, že ten boj, ktorý sa aktuálne 
vedie za svidnícku nemocnicu, sa roz-
hoduje niekde inde a nie na mestskom 

zastupiteľstve. 
  Rovnako poslankyňa Katarína 
Siváková povedala, že deklarovanie 
jasného nesúhlasného postoja za-
stupiteľstva je síce dobré a správne, 
no rokovať musí vedenie priamo 
s tými, ktorí o nemocniciach budú 
rozhodovať. 

***
NAVRHOVÁ KOMISIA 
DOFORMULOVALA 

UZNESENIE 

  Poslanec Jozef Poperník volal, aby 
sa diskusia vrátila k podstate prob-
lému a netočila sa neustále okolo 
výčitiek. Rovnako nabádala posla-
necký zbor aj primátorka a poslanec 
Ján Hirčko ako predseda návrhovej 
komisie požiadal o prestávku, aby 
spolu s členmi návrhovej komisie Ka-
tarínou Sivákovou a Pavlom Olejárom 
doformulovali uznesenie. 
  „Vyhlasujem teda päťminútovú 
prestávku , aby sme doformulovali 
uznesenie a ukázali, že vieme spo-
lupracovať,“ dodala primátorka. 
  Po prestávke a po tom, ako Ján Hirč-
ko s Katarínou Sivákovou a Pavlom 
Olejárom do primátorkou navrhnuté-
ho uznesenia zakomponovali doplnok 
navrhnutý Katarínou Sivákovou a 
Jánom Vookom, že mestské zastu-
piteľstvo nesúhlasí s navrhovanou 
optimalizáciou siete nemocníc, prišlo 
na rad hlasovanie. 
O 18.40 hod., teda po hodinu a 25 
minút trvajúcej diskusii o nemocnici 
predložené uznesenie, ktoré prečítal 
predseda návrhovej komisie Ján Hirč-
ko, všetci prítomní dvanásti poslanci 
schválili. 
 Celé znenie uznesenia prijatého 
Mestským zastupiteľstvom vo Svid-
níku k nemocnici uverejňujeme v 
plnom znení. 

 (ps)

Viceprimátor Michal Goriščák: „Myslím si, že pokiaľ 
má ktorýkoľvek poslanec akýkoľvek návrh, je na to 

priestor dnes, je na to priestor každý deň...“

Po prestávke a po tom, ako Ján Hirčko s Katarínou Sivákovou a Pavlom Olejárom do primátorkou navrh-
nutého uznesenia zakomponovali doplnok navrhnutý Katarínou Sivákovou a Jánom Vookom, že mestské 
zastupiteľstvo nesúhlasí s navrhovanou optimalizáciou siete nemocníc, prišlo na rad hlasovanie. 
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  Prešovský samosprávny kraj (PSK) nesúhlasí s optimalizáciou 
siete nemocníc, ktorú navrhuje v rámci reformy ministerstvo 
zdravotníctva. Zhodli sa na tom krajskí poslanci 21. júna zastu-
piteľstve PSK.  Avizované zníženie počtu akútnych lôžok môže 
mať dopad na zdravie občanov. 

  Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/ 1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a) berie na vedomie
správu riaditeľa Nemocnice vo Svidníku Ing. Slavka Rodáka o aktuálnej situácii 
v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. zo dňa 23.6.2021,

b) nesúhlasí
s optimalizáciou siete nemocníc v takej podobe, aby bola Nemocnica arm. 
generála L. Svobodu Svidník, a.s. zaradená medzi nemocnice komunitnej 
úrovne, ale žiadame zachovať akútnu zdravotnú starostlivosť,

c) odporúča
vytvoriť podporný a motivačný program za účelom zachovania nemocnice vo 
Svidníku a jej zaradenie do kategórie regionálnych nemocníc,

d) odporúča
pripraviť akčný plán na podporu zaradenia Nemocnice arm. generála L. Svo-

Uznesenie k nemocnici bodu Svidník, a.s. do kategórie regionálnych nemocníc v rámci pripravovanej 
„Optimalizácie siete nemocníc v SR“ a vykonať nasledovné strategické kroky 
k presadeniu záujmov obyvateľov mesta Svidník a obyvateľov regiónu pod 
Duklou:
1. Zvolať pracovné stretnutie primátorov okresných miest Svidník, Stropkov, 
Medzilaborce, vedenia nemocnice, členov dozornej rady nemocnice, hlavného 
lekára PSK, prednostov okresných úradov Svidník, Stropkov, Medzilaborce a 
zástupcov vládnych politických strán,
2. Zvolať rokovanie Združenia miest a obcí pod Duklou - pripraviť vyhláse-
nie primátorov a starostov jednotlivých obcí a okresov Svidník, Stropkov a 
Medzilaborce,
3.Zabezpečiť účasť primátorov okresných miest na rokovaniach s tematikou 
Optimalizácie siete nemocníc s členmi predstavenstva Svet zdravia, a.s., 
prevádzkovateľom Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.,
4. Zvolať pracovné stretnutie o záveroch rokovaní (bod 1-4) na úrovni ministra 
zdravotníctva SR s predložením požiadaviek na zachovanie regionálneho 
postavenia nemocnice vo Svidníku,
5. Na úrovni primátorky mesta sa zúčastniť rokovania Zdravotníckeho výboru 
NR SR k téme optimalizácia siete nemocníc,
6. Organizovať nátlakové akcie na podporu klasifi kácie Nemocnice arm. ge-
nerála L. Svobodu Svidník, a.s. ako nemocnice regionálneho významu. 

Prešovský samosprávny kraj nesúhlasí s optimalizáciou siete nemocníc
Poslanci chcú iniciovať rokovania k pripravovanej reforme zdravotníctva

  „Ide o ohrozenie života pacientov. 
Prešovský kraj je jednak dlhodobo 
investične poddimenzovaný, je tu 
najnižšia HDP na obyvateľa, ale aj 
najťažšia dostupnosť do ústred-
ných nemocníc, do ktorých by sa 
ľudia chceli dostať. 
  Preto je dôležité tieto regionálne 
nemocnice a akútne lôžka na odde-
leniach zachovať,“ uviedol krátko po 
zastupiteľstve predseda PSK Milan 
Majerský. 
  Ako dôvod svojho nesúhlasu s pri-

pravovanou reformou uviedli poslanci 
PSK aj nežiaduci dopad na geogra-
fi ckú, časovú a sociálnu dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti pre občanov 
Prešovského samosprávneho kraja.
Na pondelkovom zasadnutí zároveň 
odklepli, že budú iniciovať rokovania 
k reforme na úrovni samosprávneho 
kraja za účasti ministerstva zdra-
votníctva, dotknutých samospráv a 
poskytovateľov ústavnej zdravotnej 
starostlivosti.
  Podľa medializovaných informácií 

sú ohrozené nemocnice v Snine, vo 
Svidníku, Vranove nad Topľou, Levoči 
a v Kežmarku, ale aj pôrodnica v 
Humennom. 
„V prípade, že by sa tieto informá-
cie potvrdili, reforma zdravotníctva  
a následná redukcia akútnych 
lôžok sa Prešovského kraja  dotkne 
najviac zo všetkých samospráv-
nych krajov. 
  Nemôžeme dopustiť, aby opti-
malizačné riešenia mali dosah 
na zníženie kvality života ľudí v 
našich regiónoch a zabezpečenie 
ich základných potrieb a služieb, 
ak sa navyše týkajú zdravotníckej 
starostlivosti,“ dodal M. Majerský.  

Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

  Vo veci zločinu krádeže začal trestné stíhanie vyšetrovateľ 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku.

Z farnosti ukradol milodary

  K zločinu došlo v pondelok 28. júna podvečer, na mieste požívajúcom na 
pietu. Ide o farnosť v meste Stropkov. V predsieni farnosti sa nachádzala 
skrinka určená na milodary, ktorú zlodej ukradol. Finančná hotovosť, ktorá 
bola odcudzená presne vyčíslená nebola. Zákon pre páchateľa tohto zločinu 
stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až desať rokov. 

 (krpz)

  Asociácia za život a rodinu organizovala 5. ročník súťaže Rodina a základné 
ľudské právo na život. Cieľom súťaže 
je každoročne zapájať žiakov a študen-
tov základných a stredných škôl do vní-
mania a prežívania dôležitosti rodiny, 
dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a 
do vnímania dôležitosti ochrany života 
každého človeka. Propozície súťaže 
boli zverejnené v máji a uzávierka 
súťaže bola 15. júna 2021. 
  Do 5. ročníka celoslovenskej výtvar-
no-video súťaže Rodina a základné 
ľudské právo na život prišlo 784 vý-
tvarných diel a 25 videí. 
  Kolektív žiakov 2. a 3. ročníka CZŠ 
sv. Juraja vo Svidníku s videom Rodina 
je dar získal špeciálnu cenu Stanislava 
Trnovca, dlhoročného prorodinné-
ho aktivistu z Klubu mnohodetných 
rodín. 

CZŠ sv. Juraja vo Svidníku

Získali špeciálnu cenu Stanislava Trnovca 
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  Druhá zmena tohtoročného rozpočtu mesta Svidník je schvá-
lená. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva vo 
Svidníku na svojom 20. zasadnutí v uplynulý utorok 29. júna. 

V uliciach Svidníka pribudne v zime nová vianočná výzdoba, 
obnovia náter cyklochodníka a zmodernizujú detské ihriská

  Poslanec Ján Vook v rozprave k 
predloženému návrhu zo strany mes-
ta vystúpil s poznámkou, či by sku-
točne nebolo lepšie, ak by Mestské 
informačné centrum bolo zriadené v 
priestoroch Domu kultúry. 
  Pripomeňme, že mesto chce vlastné 
informačné centrum umiestniť na plo-
che pred Domom kultúry pri zmenárni, 
no je potrebná zmena územného 
plánu a navyše do tohto priestoru až 
do roku 2024 mesto nemôže kvôli 
realizácii projektu z eurofondov za-
siahnuť. Dočasne preto informačné 
centrum umiestnia na ploche oproti 
cez cestu pri verejných toaletách. 
Mesto to bude stáť nemalé fi nančné 
prostriedky, len samotná kontajnerová 
stavba vyjde na 30-tisíc eur. 
  Primátorka Marcela Ivančová však 
Jánovi Vookovi odpovedala, že nad 
zmenou umiestnenia informačného 
centra neuvažujú. „Mesto Svidník 
si zaslúži mať mestskú informačnú 
kanceláriu, ale nie mať ju niekde 
zapchatú v Dome kultúry. Pracu-
jeme na tom, aby to bola dôstojná 
informačná kancelária, akú si 
mesto Svidník ako mesto pod 
Duklou zaslúži. Navyše je to objekt 
prenosný a vieme ho v budúcnosti 
využiť aj na iné účely, ale ja verím, 
že je to tak dobre pripravené, že 
to bude len mestské informačné 
centrum,“ vyhlásila primátorka a 
Ján Vook navrhol do druhej zmeny 
rozpočtu zakomponovať aj osvetle-
nie chodníka na Jedľovku a takisto 
aj násyp pri Ladomirke od druhého 
mesta ku garážam. 
  Po Jánovi Vookovi vystúpil vice-
primátor Michal Goriščák. „Som 
za predloženú zmenu rozpočtu, 
pretože je tam veľmi veľa dobrých 
vecí, mnohé z nich už boli viac-
krát odkladané a presúvané. Za 
náš poslanecký klub Pre Svidník 
však chcem ešte predložiť návrh 

na navýšenie rozpočtu a som pre-
svedčený, že schválením nášho 
návrhu sa skvalitní život každého 
jedného občana mesta Svidník, ak 
sa to prijme a zrealizuje. 
 Chceme podporiť návrh pani 
poslankyne Sivákovej na zakúpe-
nie vianočnej výzdoby, ktorá to 
už viackrát navrhovala a my sme 
sa s jej návrhom stotožnili, preto 
chceme podporiť návrh pani po-
slankyne Sivákovej a navrhujeme 
navýšiť fi nančné prostriedky na 
nákup vianočnej výzdoby, ale dopĺ-
ňame ho aj o fi nancie na vybavenie 
detských ihrísk, na asfaltovanie 
verejných priestranstiev, ktoré 
slúžia na viacúčelové športové 
využitie, na oplotenie a osadenie 
basketbalových košov a na profe-
sionálny náter cyklochodníka na 
pešej zóne,“ povedal viceprimátor 
Michal Goriščák. 
  Pripomeňme, že na potrebu nákupu 
novej vianočnej výzdoby poslankyňa 
Katarína Siváková poukazovala od 
vlaňajšej jesene. Takmer celý vlaňajší 
rok bol Svidník bez kultúrnych akcií a 
ako vtedy poslankyňa Siváková pove-
dala, nové prvky vianočnej výzdoby 
by Svidníčanom aspoň trochu spestrili 
zimné prechádzky ulicami mesta. 
  Ani raz však jej návrh mesto neza-
pracovalo do zmeny rozpočtu a stalo 
sa tak až teraz, keď po schválení 
návrhu v mestskom parlamente sa 
v rozpočte navyšuje o 25-tisíc eur 
položka Výstavba kultúrnych a špor-
tových zariadení, o 4-tisíc eur sa 
navyšuje položka Cestná doprava 
a o 10-tisíc eur sa navyšuje položka 
verejné osvetlenie. 
  Poslanec Ján Vook k tomu pozname-
nal, že niečo také už mohlo byť schvá-
lené skôr. „Je mi ľúto, že ste takýto 
návrh nepodporili v minulosti, keď 
sme ho dávali. Ale, samozrejme, 
podporím ho ja, no mohli by sme 

tam zahrnúť aj to osvetlenie chod-
níka na Jedľovku,“ zopakoval svoj 
predošlý návrh Ján Vook. 
  Poslankyňa Katarína Siváková sa 
zaujímala o to, v akom stave je prípra-
va Mestského informačného centra 
a vzhľadom na medializovaný veľký 
záujem o prác v ňom chcela vedieť, 
koho mesto vybralo. „Ešte ma zaují-
ma rekonštrukcia fontány na pešej 
zóne, pretože si myslím, že sme 
mohli urobiť ešte jeden atraktívny 
prvok a neviem, či v tej rekonštruk-
cii náhodou nie je zakomponovaný, 
a tak sa pýtam. 
  V horúčavách majú mnohé mestá 
tzv. rosné brány, ktoré príjemné 
osviežujú, a možno by sme to na 
pešej zóne mohli mať tiež. A keď už 
hovorím o osviežení, tak sa chcem 
poďakovať Technickým službám 
mesta Svidník za kropenie ciest 
v meste vodou a chcela by som 
poprosiť, že by to mohli častejšie 
robiť aj na pešej zóne. 
 Bolo by to naozaj príjemné schla-
denie v týchto horúcich dňoch. 
  A už len jedna veta k vianočnej 
výzdobe. Pán viceprimátor, ja nie 
som v klube pre Svidník, ani za 
Svidník, ale stále podporím všetko 
za rozvoj Svidníka a aj keby si via-
nočnú výzdobu do svojho návrhu 
nezahrnul, aj tak by som ho podpo-
rila, ale ďakujem,“ s úsmevom pove-
dala poslankyňa Katarína Siváková a 
odpovedala jej primátorka. 

  Marcela Ivančová povedala, že 
do Mestského informačného centra 
vybrali jednu mladú dámu. „Celkovo 
sme mali 35 žiadostí, takmer všetci 
boli na výberovom konaní, no a tá 
mladá dáma, ktorú sme vybrali, 
sa už teraz ukazuje tak, že sme 
vybrali správne. No a k nej sme 
ešte vybrali jednu uchádzačku 
na polovičný úväzok,“ povedala 
primátorka s tým, že tzv. rosná brána 
nie je súčasťou projektu rekonštrukcie 
fontány na pešej zóne, „ale teším 
sa, že tá fontána po viac než 10-
tich rokoch spojazdní a bude tým 
vodným prvkom na pešej zóne,“ 
dodala Marcela Ivančová. 
  Návrh Michala Goriščáka na navýše-
nie fi nancií v rozpočte podporili všetci 
prítomní jedenásti poslanci. Návrh 
Jána Vooka na navýšenie rozpočtu 
o 10-tisíc eur na osvetlenie chodní-
ka na Jedľovku a na pokračovanie 
osvetlenia násypu popri Ladomirke od 
druhého mosta ku garážam podporilo 
päť poslancov - Ján Vook, Katarína 
Siváková, Ján Hirčko, Adrián Labun 
a Kamil Beňko. Šiesti poslanci sa 
hlasovania zdržali a poslanec Pavel 
Olejár v tom čase nebol v rokovacej 
miestnosti. Poslanci Peter Pilip, Vla-
dimír Žak a Peter Breznoščák boli 
ospravedlnení z celého zasadnutia. 
   Nuž a pri konečnom hlasovaní o 
celkovej druhej zmene rozpočtu na 
tento rok boli všetci jedenásti prítomní 
poslanci za.                                (ps)
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  Ani nie 30-percentnú zaočkovanosť proti ochoreniu Covid-19 
majú aktuálne okresy Svidník a Stropkov. Informoval nás o tom 
riaditeľ Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku Slavko 
Rodák. 

Vo svidníckej nemocnici je zaočkovaných 78 % lekárov, 
testovanie spúšťajú za poplatok

  „Okresy Svidník a Stropkov majú aktuálne zaočkovanosť 29% z cel-
kového počtu obyvateľov,“ upresnil Slavko Rodák s tým, že svidnícka 
nemocnica od 7. januára do 30. júna podala 18 591  vakcín. „Vakcinačné 
centrum našej nemocnice aktuálne očkuje iba mRNA vakcínou Pfi zer/
BioNTech. Od utorka 6. júla sme pripravení očkovať aj deti vo veku 
od 12 rokov,“ informoval riaditeľ nemocnice a my sme sa ho pýtali na stav 
zaočkovanosti v nemocnici. 
  „Z radov personálu nemocnice máme celkovo zaočkovaných 54% 
zamestnancov. Lekári v rámci iba svojej pracovnej kategórie sú zaoč-
kovaní v pomere 78%. Výraznú skupinu pritom v nemocnici stále tvoria 
aj zamestnanci, ktorí ochorenie COVID -19 prekonali a majú zistené 
protilátky,“ ozrejmil situáciu Slavko Rodák, podľa ktorého pre zvýšenie 
zaočkovanosti populácie v našom regióne je nevyhnutná intenzívna služba. 
„A to prostredníctvom výjazdového očkovacieho tímu, kde by očkovací 
tím prišiel za klientom, teda záujemcom o očkovanie priamo až k nemu 
domov a, samozrejme, úzka spolupráca s obvodnými lekármi. Stále sa 
medzi verejnosťou šíria aj rôzne nepravdivé, či zavadzajúce informácie 

o vakcinácii, čo výrazne negatívne ovplyvňuje mienku verejnosti o prí-
nose očkovania,“ upozornil v našom rozhovore riaditeľ svidníckej nemocnice 
patriacej do siete ProCare a Svet zdravia. 
  Podľa neho záujem o očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID -19 v po-
sledných týždňom klesol. „To, čo viem povedať podľa dát nemocnice, je 
to, že sme v nemocnici Svidník doposiaľ  nemali ani jedného pacienta, 
ktorý by bol zaočkovaný a zároveň by ochorel na ochorenie COVID-19 
s tak vážnym prejavom ochorenia, že by potreboval hospitalizáciu v 
nemocnici. Očkovanie je stále  jediná dostupná cesta ako spomaliť ší-
renie pandémie a zmierniť jej dopad. Najdôležitejšie je, aby deti mysleli 
na zdravie svojich rodičov a dali ich zaočkovať. Ja som tak už urobil,“ 
priznal Slavko Rodák a my sme s ním rozobrali aj aktuálnu situáciu s testo-
vaním v regióne. 
  Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku sprístupňuje verejnosti od 
stredy 7. júla možnosť otestovať sa aj prostredníctvom antigénových testov s 
vydaním certifi kátu. „Jedná sa o tzv. nazálne antigénové testy. Daná služba 
bude spoplatnená, a to čiastkou 14,90 €, výsledok bude vydaný do 30 
minút.“ Záujemcovia o túto službu ju môžu využiť aj bez objednania sa vopred, 
v dňoch PONDELOK - STREDA - PIATOK, v čase od 9.00 do 12.00 hod. v 
rámci mobilného odberového miesta pri nemocnici Svidník, kde prebiehajú 
aj PCR testy (pred vstupom do areálu nemocnice Svidník, pred rampami, je 
potrebné odbočiť vpravo k označenej unimobunke) a taktiež na pracovisku v 
Stropkove (pred vstupom do nemocnice vpravo cez okienko).
  V druhej polovici minulého týždňa začali na Slovensku proti ochoreniu 
Covid-19 očkovať aj všeobecní lekári. My sme chceli vedieť, či už očkujú 
aj všeobecní lekári vo Svidníku, no riaditeľ nemocnice Slavko Rodák takúto 
informáciu zatiaľ v závere minulého týždňa nemal. „Zatiaľ nemám infor-
máciu, ktorí lekári začali očkovať. Určite je žiadúce, aby do očkovacej 
stratégie sa zapojili časom všetci obvodní lekári, ktorí najlepšie poznajú 
svojich pacientov, nielen ich zdravotný stav, ale aj ich možnosti prísť 
do ambulancie, resp. ich budú môcť lekári zaočkovať v ich domácom 
prostredí, buď sami, alebo aj prostredníctvom výjazdového očkovacieho 
tímu,“ podotkol Slavko Rodák a v závere nášho rozhovoru ešte dodal: „Na 
záver by som chcel poďakovať občanom za dodržiavanie protiepidemi-
ologických opatrení a vyzvať ich, aby naďalej boli ostražití, pozitívne 
naladení a trávili čím najviac času na čerstvom vzduchu so svojou 
rodinou a priateľmi.“ 

 (ps)  

  Gréckokatolícka charita Prešov vo štvrtok uplynulý týždeň 
slávnostne otvorili a posvätila nové priestory Sociálneho centra 
Svidník Centrálnej ulici vo Svidníku. 

Slávnostne otvorili nové priestory Sociálneho centra Svidník

  Sociálne centrum Svidník sa presťahovalo na novú adresu a od 1.7.2021 je 
pripravené poskytovať špecializované sociálne poradenstvo ľuďom v núdzi. 
Otvorenie nových priestorov Sociálneho centra Svidník odštartovalo novú 
etapu poskytovania sociálnych služieb núdznym v meste Svidník a jeho okolí. 
Gréckokatolícka charita Prešov má za úmysel poskytovať na novom sídle 
odbornú službu tým ľuďom, ktorí prejavia záujem riešiť svoju nepriaznivú 
situáciu z dlhodobého hľadiska.   
  Nové priestory poskytlo prešovskej charite mesto Svidník za symbolické 
nájomné. Ide o priestory v budove autobusovej stanice. Danou službou sa 
má pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a hlavne majú záujem o spre-
vádzanie a dlhodobé zlepšenie svojej situácie. Vytvorený priestor má slúžiť 
nielen pre individuálnu prácu s prijímateľmi, ale aj ako malý sklad potravín, 
drogérie, šatstva a inej materiálnej pomoci. Na jej rozdeľovaní a distribuovaní 
sa majú podieľať sociálni poradcovia a iné autority (mesto Svidník, kňazi, far-
ské charity, spolupracujúce organizácie). Príjemcov pomoci majú dohľadávať 
aj pracovníci Charity. 
  Uvádzané sociálne centrum je súčasťou siete sociálnych centier Grécko-
katolíckej charity Prešov (Svidník, Humenné a Prešov). Núdznym v rámci 
Prešovského samosprávneho kraja sa tu intenzívne venujú sociálni pracov-
níci, ktorí im ponúkajú pomoc pri riešení problémov rôzneho druhu v podobe 
špecializovaného poradenstva. Individuálne a odborné sprevádzanie má za 

cieľ zabezpečiť zlepšenie kvality života samotných prijímateľov. Mnohí z nich 
sa na sociálne centrum obracajú aj so žiadosťou o materiálnu pomoc, vďaka 
ktorej by si vedeli zabezpečiť domácnosť alebo vykryť dočasnú núdzu. 
  V závere dodajme, že symbolickú pásku prestrihla primátorka mesta Svidník 
Marcela Ivančová. Slávnostného otvorenia priestorov sa zúčastnila aj mestská 
poslankyňa Katarína Siváková. 

 (pn)

RIADITEĽ NEMOCNICE 
SLAVKO RODÁK: 

 „Z radov personálu nemocnice máme 
celkovo zaočkovaných 

54% zamestnancov. 
Lekári v rámci iba svojej pracovnej 

kategórie sú zaočkovaní 
v pomere 78%.“ 
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  Protesty za urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty začínajú 
naberať na obrátkach. V uplynulý piatok sa po dlhšom čase 
konala prvá protestná blokáda dopravy na trase od Prešova 
po Svidník a organizátori tvrdia, že v tom budú pokračovať a 
blokádu ešte aj stupňovať. 

Protestná blokáda dopravy za urýchlenie 
výstavby rýchlostnej cesty R4 aj pred Svidníkom

  Občianski aktivisti v uplynulý piatok 2. júla zablokovali dopravu na viacerých 
úsekoch cesty z Prešova až po poľské hranice. Dosiahnuť chcú urýchlenie 
výstavby celej rýchlostnej cesty R4. Ak po prvom proteste neuspejú, tlak 
chcú stupňovať a blokáda sa môže postupne predĺžiť až na niekoľko hodín. 
Polhodinová blokáda dopravy sa začala v piatok o 14. hodine. 
  V okrese Prešov bola blokáda priamo v meste Prešov a v obciach Lipníky 
a Kapušany. V našom okrese Svidník dopravu blokovali v obci Lúčka a pred 
Svidníkom pri motoreste Polianka. „Nerobíme to kvôli vlastnému potešeniu, 
ale kvôli tomu, aby sme rozhýbali vládu,“ hovorí predseda občianskeho 
združenia Lepší Prešov Jozef Baran. Občianske združenie chce opäť vyvinúť 
verejný tlak aj na novú vládu. Pred niekoľkými rokmi zorganizovali petíciu za 
výstavbu rýchlostnej cesty R4, ktorú podpísalo vyše 32-tisíc obyvateľov.
V minulosti už organizovali pravidelné protestné blokády ciest, ktoré sa 
stupňovali.
  Sú odhodlaní blokovať dopravu aj niekoľko hodín. Ministerstvo dopravy sa 
už v minulosti odvolávalo na strategický dokument a plán výstavby, ktorý na 
základe dát zoradil priority vo výstavbe ciest na celom Slovensku. Minister 
Andrej Doležal (nominant Sme rodina) po jeho zverejnení tvrdil, že vďaka 
dokumentu už nebude podliehať politickým tlakom a regionálnym lobingom. 
Pomôcť R4 podľa neho môže buď zvýšenie výdavkov na cestnú infraštruktúru 
alebo nové dáta, ktoré by posunuli úseky R4 vyššie v harmonograme. Aktivisti 
však tvrdia, že blokáda ciest má zmysel.
  „Budeme pokračovať v navyšovaní blokády každé dva týždne o hodinu. 
Až bude cesta zablokovaná štyri a pol hodiny a kamióny budú stáť od 
Budapešti až po Litvu, tak to nikto nebude riešiť?“ pýta sa Baran.
Iná možnosť podľa neho nie je. „Veď za posledných 20 rokov dostal Pre-
šovský kraj oproti iným krajom až 6-násobne menej fi nancií ako inves-
tičné stimuly na vytvorenie nových pracovných miest. Výsledkom tejto 
politiky doterajších vlád je skutočnosť, že z 20 najzaostalejších okresov 
Slovenska je dnes až 10 okresov z Prešovského kraja. A bez výstavby 
rýchlostnej cesty R4 sa bude toto zaostávanie ešte viac prehlbovať,“ 
dodáva Baran. 

  Pri motoreste Polianka 
sa podobne ako iných 
miestach doprava za-
blokovala tým, že ľudia 
prechádzali po priechode 
pre chodcov. Premáv-
ku na hlavnom cestnom 
ťahu v smere na Poľsko a 
opačne tak zablokovali na 
rovných tridsať minút. 
  Z oboch strán sa otvorili 
obrovské kolóny. Medzi 
dopravu blokujúcimi bola 
aj primátorka Svidníka 
Marcela Ivančová, vice-
primátor Michal Goriščák, krajský a mestský poslanec Ján Hirčko a mestskí 
poslanci Katarína Siváková a Vladimír Kaliňák. Prišiel aj starosta Stročína 
Tibor Sluťak a starosta Šarišského Štiavnika Michal Kimák. Medzi protestu-
júcimi síce boli aj Svidníčania, no dominovali ľudia zo Stročína a prišli aj zo 
Šarišského Štiavnika či z Radomy. 
  Počas polhodinovej blokády, keď ľudia kráčali po priechode pre chodcov sa 
z oboch strán vytvorili dlhočizné kolóny a na celý priebeh dopredu ohlásenej 
blokády dohliadali aj policajti.                           

         (ps)
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  43 ročný muž zo Stropkova bol bardejovským okresným vyšet-
rovateľom obvinený z prečinu neoprávnené používanie cudzieho 
motorového vozidla. Stíhaný je na slobode.

Vozil sa, ale na cudzom 

  V sobotu 19. júna vo večerných hodinách Stropkovčan prišiel do areálu jednej 
z fi riem na Ul. Hviezdoslavovej v rodnom meste. Pristúpil k neuzamknutému 
motorovému vozidlu zn. Renault, ktorý mal kľúče v spínacej skrinke, bez 
súhlasu majiteľa naštartoval a s vozidlom odišiel preč. Potreboval ho na 
jazdu zo Stropkova  do obce Kurov, a späť. Počas tejto jazdy bol policajnou 
hliadkou zastavený a kontrolovaný, bolo zistené, že nie je majiteľom vozidla. 
Obvinenému mužovi hrozí dvojročné väzenie. 

 (krpz)

  Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru 
vo Svidníku začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženie na 
zdraví spáchaného v súbehu s prečinom výtržníctvo. Ku skut-
ku malo dôjsť v mesiaci jún tohto roku popoludní, v jednom z 
miestnych fi tness centier.

Napadnutie mladej ženy vo fi tku

  Počas prevádzky a za prítomnosti 
ďalších osôb, páchateľ bezdôvodne 
fyzicky napadol  23 ročnú ženu. Zo-
zadu jej na hlavu vylial vodu, udrel ju 
do hlavy, chytil ju za vlasy a ťahal ju. 
Opakovane ju udieral i kopal, počas 
celého útoku jej vulgárne nadával. 
Napadnutá mladá žena utrpela via-
ceré zranenia, ktoré si vyžiadali lieče-
nie,  podľa lekárskej správy až  21 dní. 
Útočník svojím konaním teda inému 

úmyselne ublížil na zdraví verejne a 
na mieste verejnosti prístupnom. Pá-
chateľovi hrozí trest odňatia slobody 
až na tri roky.  
  Čo bolo príčinou tohto útoku na 
mladú ženu polícia vyšetruje a zisťuje 
všetky okolnosti prípadu. Isté už teraz 
je ale fakt, že konfl ikty, či akékoľvek 
problémy sa takýmto spôsobom určite 
neriešia!

(krpz)

  Počas minulotýždňového zasadnutia svidníckeho mestského 
parlamentu zaujalo vystúpenie poslanca Pavla Olejára a neskôr 
sa k ním predloženej téme pridal aj poslanec Kamil Beňko a 
takisto aj poslanec Ján Vook. 

Množstvo športujúcich detí pod tribúnou, 
na ktorej demontovali nebezpečný azbest

  „Chcem sa len opýtať na situáciu 
z dnešného dňa, lebo na futbalo-
vom štadióne prebieha športový 
deň detí a robotníci rekonštruujú 
strechu tribúny, ktorá je z azbestu. 
Mne sa to nezdá v poriadku, preto 
by som chcel počuť vysvetlenie,“ 
povedal Pavel Olejár a chcel vedieť, 
či sú dodržané všetky bezpečnostné 
pravidlá a opatrenia, pretože azbest 
sám o sebe je mimoriadne nebezpeč-
ný a manipulácia s ním ešte nebez-
pečnejšia. „Nezdá sa mi vhodné, 
aby pod tribúnou, kde robotníci 
v ochranných oblekoch rozbíjajú 
azbest, športovali deti,“ podotkol 
Pavel Olejár. 
  Odpovedala mu primátorka Marcela 
Ivančová, že je tam natiahnutá páska, 
ktorá ohraničuje stavenisko, no dosta-
lo sa jej reakcie, že deti popod pásku 
chodili napríklad na toaletu. „Či boli 
dodržané všetky bezpečnostné 
opatrenia, zistíme, pevne verím, 
že áno.“ 
  Reagoval už spomínaný poslanec 
Kamil Beňko. „Ja som tam bol a bol 
som zhrozený. Nechápem, ako sa 
niečo také mohlo stať, toto bolo 
naozaj neskutočne zle zmanažo-
vané a som zvedavý, kto to takto 
zmanažoval. To bolo niečo neho-
rázne a neskutočné,“ tvrdo vyhlásil 
Kamil Beňko a poslanec Ján Vook 
sa pridal tiež.
   „Opäť sa potvrdzujú moje slová, 
že je chybou, ak mesto nemá od-
borne spôsobilého človeka vyko-
návajúceho stavebný dozor. Alebo 
tam stavebný dozor bol? Ak áno, 

tak kto to bol? Pretože ak by tam 
bol, tak by sa niečo také nemohlo 
stať,“ zdôraznil Ján Vook.   
  Primátorka Marcela Ivančová ešte 
dodala, že stavebný dozor na takejto 
rekonštrukcii mesto nie je povinné 
mať a že akonáhle sa zistilo, že ro-
botníci dokončujú práce s azbestom, 
športová akcia bola pozastavená a 
presunutá na iné miesto. 
  Podľa dostupných informácií už 
vzniknutú situáciu, keď v tesnej 
blízkosti nebezpečného azbestu na 
mestskej športovej akcii športovali 
deti, preveruje Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom 
vo Svidníku. Podľa našich informácií 
už bližšie poznatky požadovalo od 
svidníckych hygienikov aj jedno z 
ministerstiev a vylúčené nie sú ani 
ďalšie podania a kroky. 
  V závere minulého týždňa sme sa 
na utorkovú akciou mesta Svidník 
pýtali aj my. „Vzniknutá situácia nás 
veľmi mrzí najmä z dôvodu, že ide o 
dve mimoriadne dobré a prínosné 
aktivity. Po dlhých 60-tich rokoch 
sa opravuje futbalová tribúna a 
počas fi nálnej fázy opravy strechy 
sa malo odohrať športové poduja-
tie. V okamihu, ako sme zistili, že 
dochádza k časovému prekrytiu 
dokončenia stavebných prác a 
športovej akcie, boli práce zasta-
vené a účastníkov sme presunuli 
na iné športovisko. 
  Práce na tribúne pokračovali až 
po vyprázdnení areálu a keďže 
išlo o záverečnú fázu, strecha bola 
kompletne dokončená  v priebehu 

pár nasledujúcich hodín. Celý 
futbalový turnaj detí už prebiehal 
na ihrisku pri ZŠ Komenského. Je 
potrebné dodať, že nedošlo k bez-
prostrednému kontaktu detských 
účastníkov podujatia a predmet-
ného materiálu a tiež, že nešlo o 
rozbíjanie azbestu, ale o demontáž 
jednotlivých kusov v celku,“ reago-
vala PR manažérka mesta Svidník 
Kristína Tchirová. 
  Organizátorom športovej akcie bolo 
Centrum voľného času vo Svidníku 
a  spoluorganizátormi Občianske 
združenie Mladý Svidníčan a Mesto 
Svidník. Investorom alebo teda ob-
jednávateľom rekonštrukčných prác 
na tribúne futbalového štadióna bolo 
mesto Svidník a treba dodať, že práce 
vykonávala odborne spôsobilá fi rma. 
Tá si podľa dostupných informácií 
splnila povinnosť a príslušným úra-
dom nahlásila práce s nebezpečným 
odpadom. 
  Práve preto mali práve v deň kona-
nia športovej akcie prísť na kontrolu 
dodržiavania prísnych pravidiel pri 
manipulácii s azbestom pracovníčky 
svidníckeho Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva a podľa našich 
informácií, keď videli pod tribúnou na 
ihrisku množstvo detí, nariadili konať. 
„Napriek tomu, čo sme už uviedli, 

je nám ľúto tejto kolíznej situácie 
a považujeme ju za veľké pona-
učenie pri ďalšom organizovaní 
podujatí. Pri prácach s azbestovou 
krytinou vykonávala činnosť fi rma, 
ktorá má všetky potrebné opráv-
nenia na odstraňovanie azbestov 
a nakladanie s nimi,“ uviedla ešte 
PR manažérka mesta Svidník Kristína 
Tchirová a reagovala aj na poslanca 
Jána Vooka o tom, že ak by tam bol 
stavebný dozor, k takejto situácii by 
nedošlo. „Predmetná udržiavacia 
oprava tribúny nevyžaduje staveb-
ný dozor z mesta Svidník z dôvodu, 
že bola realizovaná dodávateľsky 
fi rmou zodpovednou za práce. Sta-
vebník je povinný zabezpečovať 
výkon stavebného dozoru odborne 
spôsobilou osobou,“ skonštatovala 
Kristína Tchirová.                       (ps)

Po dlhých 60-tich rokoch 
mesto opravuje tribúnu

Vzniknutú situáciu, keď v tes-
nej blízkosti azbestu športovali 
deti, preverujú hygienici i ďalšie 
orgány   
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  Známy svidnícky včelár Štefan Zelizňák oslavuje okrúhle ži-
votné jubileum - 90 rokov. Narodil sa 28.7.1931 v obci Bodružal 
v okrese Svidník. 

Známy svidnícky včelár Štefan Zelizňák jubilantom  

  Národnú školu navštevoval v rodnej obci a po skončení 2. svetovej vojny 
absolvoval Mešťanskú školu vo Svidníku. V štúdiu pokračoval na Gymnáziu 
dukelských hrdinov vo Svidníku. V rokoch 1952-1955 absolvoval Pedagogic-
kú fakultu v Prešove odbor Dejepis - Občianska náuka a výtvarná výchova.   
Po absolvovaní Pedagogickej fakulty nastúpil ako učiteľ na jedenásťročnú 
strednú školu vo Svidníku. 

  V rokoch 1957 až 1975 pôsobil ako riaditeľ na Základnej škole v Cernine 
a od roku 1975 pracoval ako vedúci Okresného pedagogického strediska 
pri odbore školstva ONV vo Svidníku až do dôchodku. Popri svojej práci sa 
významnou mierou angažoval aj v spoločenských, kultúrnych, športových 
organizáciách.
  Za svoju aktívnu a svedomitú prácu bol ocenený viacerými medailami 
štátnych a spoločenských organizácií a za odbornú pedagogickú činnosť bol 
vyznamenaný titulom Vzorný učiteľ.
  Veľkým koníčkom v jeho živote bolo včelárenie. Pri včielkach vyrastal a prvé 
včelárske skúsenosti zbieral od svojho otca. Vo včelárskej organizácií začal 

pracovať v roku 1983 ako tajomník a túto funkciu vykonával až do roku 2006. 
Počas svojho funkčného obdobia bol aktívny pri hľadaní nových efektívnych 
foriem chovu včelstiev a za účelom odborného rastu včelárov a výmeny skú-
seností inicioval a organizoval exkurzie, včelárske nedele - výstavy, prednášky, 
nadväzoval družobné vzťahy so ZO SZV Stropkov, Giraltovce, Bardejov, aj s 
poľskými včelármi zo Sanoku. 
Začal viesť fotodokumentáciu činnosti organizácie a pokračoval v písaní 
včelárskej kroniky. 
  Pomáhal včelárom pri odbyte medu a pri chove zdravých včelstiev v boji s 
včelími chorobami. Vykonával funkciu pomocníka Štátnej veterinárnej správy. 
V roku 2004 pri príležitosti 70. výročia vzniku regionálnej včelárskej organizácie 
vo Svidníku napísal brožúru, kde zdokumentoval históriu činnosti včelárov v 
tomto regióne a významnou mierou prispel k propagácií včelích produktov a 
ich vplyvu na zdravie človeka. Za svoju činorodú, tvorivú a obetavú prácu bol 
ocenený Odznakom SZV a medailou Štefana Zavojníka.  
  V roku 2006  bol zvolený do funkcie predsedu ZO, ktorej sa po roku pôso-
benia vzdal zo zdravotných dôvodov, ale naďalej ochotne pomáha mladým 
a začínajúcim včelárom.

Výbor ZO SZV vo Svidníku

  Uplynulý týždeň odštartovali sprievodné akcie Dní mesta 
Svidník. Mesto Svidník pripravilo viacero zaujímavých akcií pod 
názvom LETO V MESTE 2021.

Odštartovali akcie v rámci LETA V MESTE 2021

  Škôlkári a školáci svidnícku pešiu zóna vyzdobili kresbami s tematikou mesta. 
Posledný júnový deň patril speváčke Kataríne Koščovej a Svidníčania si mohli 
vychutnať fantastickú atmosféru Koncertu v záhrade. Ten sa konal v areáli 
SNM-MUK vo Svidníku. O deň neskôr si Svidníčania mohli vychutnať letné 
kino a premietanie pod holým nebom. 
  Spomeňme ešte, že v stredu uplynulý týždeň sa konala aj Primátorská kvapka 
krvi v rámci ktorej darovalo krv vyše päťdesiat darcov.  
  Po uvoľnení opatrení v súvislosti s pandémiou sa v júli chystá veľké spoločné 
turné „Legendy open air tour“, ktoré bude jedinečným spojením slovenských 
hudobných legiend. Na jednom pódiu spolu vystúpia Beáta Dubasová, Janko 
Lehotský, Pavol Hammel a Vašo Patejdl. Spolu sa predstavia v 11 slovenských 
mestách a bude to prierez ich najväčších hitov. Vo Svidníku sa predstavia v 

utorok 6. júla o 19. hodine na svidníckom amfi teátri. Ľudia sa tak môžu tešiť 
na nezabudnuteľné skladby ako Dievča z reklamy, Učiteľka tanca, Sklíčka, 
Nepriznaná, Sme také aké sme, ZRPŠ, Veľký sen mora, Ak nie si moja, Vráť 
mi tie hviezdy, Mopedová, Dievčatá či Úsmev alebo Medulienku.
 Väčšina koncertov sa uskutoční na letných amfi teátroch a teší sa aj jediná dáma 
medzi účinkujúcimi Beáta Dubasová. „Pre mňa to budú koncerty po dlhej dobe 
a o to viac sa teším. Som rada, že si môžem zaspievať na spoločných pódiách 
s milými priateľmi a kolegami, 
ktorí v československej hudbe 
veľa dokázali. Sú stále aktívni, 
za čo im patrí môj obdiv. Majú 
na konte obrovské množstvo 
hitov  a nie nadarmo patria 
medzi najväčších slovenských 
hitmakerov,“ povedala o kole-
goch Beáta Dubasová. (pn)
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SEKRETARIÁT:                 
  Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, 
strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačivá OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.
obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk    
  Oznamujeme FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa 15.5.2021 
sa uskutoční Riadna konferencia OOFZ Svidník 9.7.2021 (piatok) o 17.00 hod. 
vo Svidníku v AB reštaurácii (budova MsÚ), pozvánky členom konferencie 
boli zaslané poštou.

ŠTK OOFZ:
Schválila výsledky 15. kola 6. ligy dospelých OOFZ
Kontumuje: 
stretnutie 15. kola 6. ligy dospelých Tisinec - Kalnište zo 4:2 na 0:3 kont. 
neoprávnený štart domácich hráčov na cudzí RP, podľa SP čl. 52/n, prípad 
odstupuje DK, poplatok 10,- eur - Tisinec
Aktív ŠTK sa uskutoční 9.7.2021 o 18.00 hod. vo Svidníku v AB reštaurácii 
(budova MsÚ) po skončení Riadnej konferencie OOFZ
Usmernenie ŠTK OOFZ k novému súťažnému ročníku 2021/2022:
Žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2021/2022 budú družstvám pridelené 
tak, ako boli družstvá umiestnené v tabuľke po skončení  súťažného ročníka 
2020/2021. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude možná na 
základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním na komisiu ŠTK 
v systéme ISSF obidvoma klubmi, ktoré si čísla menia alebo po dohode na 
Aktíve ŠTK 9.7.2021
V prihláške do súťaže, ako aj v ISSF systéme žiadame o aktualizáciu údajov 
klubu, telefónneho kontaktu, mailových adries a podobne.
Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať najneskôr 
do 7.7.2021. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektro-
nickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé druž-
stvá na SR 2021/2022 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa 
- prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická 
prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. 

  Pre súťažný ročník 2021/2022 budú vytvorené tieto súťaže:
Dospelí: 6. liga - nedeľa UHČ - predpokladaný začiatok súťaže 1.8.2021

Úradná správa č. 23 zo dňa 1. júla 2021
Dorast: U19 - UHČ sobota o 14:00 hod. -  od U15 do U19 (roč. 2003 až 
2006)
- predpokladaný začiatok súťaže 4.9.2021
Žiaci: U15 žiaci - UHČ sobota o 10:00 hod. - od U13 do U15 (roč. 2007 až 
2010)
- predpokladaný začiatok súťaže 4.9.2021
Pohár sa v súťažnom ročníku 2021/2022 hrať nebude.
Ak FK nebude mať vyrovnané s OOFZ, VSFZ  všetky svoje  záväzky - neza-
platené zberné faktúry, jeho prihláška do súťaže nebude akceptovaná.
V prípade, že sa niektoré z družstiev neprihlási do nového súťažného ročníka, 
ŠTK bude postupovať pri zaraďovaní družstiev v zmysle SP čl.17.
V zmysle RS, čl. 5, bod a) je stanovené štartovné pre súťažný ročník 
2021/2022: 6. liga - 100 €.
V zmysle uznesenia Konferencie OOFZ je štart družstva dospelých v súťaží 
6. ligy podmienený zaradením 1 mládežníckeho družstva do súťaže. 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

DK OOFZ:
  Trestá FK Tisinec za preukázané umožnenie štartu hráčov na cudzí RP v 
stretnutí 15. kola 6. ligy dospelých Tisinec - Kalnište fi nančnou pokutou 70,- 
eur, podľa DP čl. 53/5 a RS OOFZ  čl.26, poplatok 10,- eur
Trestá kapitána mužstva FK Tisinec Jozef Michrina (1142327) DO zastavením 
výkonu kapitána mužstva na 3 mesiace nepodmienečne od 1.8.2021,podľa 
DP čl. 53/3b, poplatok 10,- eur - Tisinec
Odstupuje na prerokovanie DK VsFZ Košice za neoprávnený štart na cudzí 
RP hráčov: Daniel Čabala (1249509) - 1.FK Svidník a Oliver Ripper (1378648) 
- MŠK Tesla Stropkov, ktorí patria do jej pôsobnosti.
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 
8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie.  
  Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny 
charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je 
Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalo-
vekluby.sk

OOFZ Svidník

  Na výročnej členskej schôdzi sa pred pár dňami na terase po-
hostinstva ŽABA v areáli amfi teátra vo Svidníku zišli členovia a 
členky Základnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami vo Svidníku. 

Irena Prusáková aj naďalej mestskou predsedníčkou

  Schôdzu viedol podpredseda základnej organizácie Michal Varcholík a hneď 
v úvode si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku bývalých členov, ktorí 
už, žiaľ, nie sú medzi nami. Pre členov tejto organizácie to bola po dlhom 
čase spôsobenom pandémiou koronavírusu konečne príležitosť stretnúť sa 
osobne. Michal Varhcolík udelil čestné uznania štyrom členom organizácie - 
Anne Berežnej, Jarmile Dikyovej, Jánovi Sabolovi a Helene Vandovej. 
  Keďže to bola volebná výročná členská schôdza, na rad prišli aj voľby. 
Členovia si zvolili päťčlenný výbor a trojčlennú revíznu komisie. Za staronovú 
predsedníčku Základnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými choro-

bami vo Svidníku zvolili Irenu Prusákovú 
a zároveň zvolili aj delegátov na Okresný 
snem Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami vo Svidníku, ktorý sa v AB 
reštaurácii uskutoční v utorok 6. júla. 
  Výročnú členskú schôdzu za akorde-
ónového doprovodu Michala Hanina 
spestrili krátkym speváckym vystúpením 
samotné členky základnej organizácie 
a všetkých prišla pozdraviť aj poslan-
kyňa Mestského zastupiteľstva, členka 
Komisie, sociálnej, zdravotnej a bytovej 
pri Mestskom zastupiteľstve vo Svidníku 
Katarína Siváková.                         (ps)

Schôdzu viedol podpredseda základ-
nej organizácie Michal Varcholík
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  Mesto Stropkov uspelo v tohtoročnej súťaži Najkrajší kalendár 
Slovenska za rok 2021 organizovanej Klubom fotopublicistov 
Slovenského syndikátu novinárov a Štátnou vedeckou knižnicou 
v Banskej Bystrici. 

Stropkov má najkrajší mestský kalendár na Slovensku

  V kategórii Nástenných viaclistových kalendárov miest získali prvenstvo s 
tohtoročným kalendárom nesúcim podtitul Veľké osobnosti malého mesta. 
Radnica sa pri jeho tvorbe rozhodla vzdať úctu a verejnosti viac priblížiť osob-
nosti, ktoré sa významným spôsobom zapísali do histórie mesta. 
  Medzi takého výrazné postavy zaradili napríklad stropkovského šľachtica 
zo 17. storočia Žigmunda Pethö, slovensko-amerického bankára Michala 
Bosáka, akademického maliara Františka Veselého, ale aj Pavla Országha 
Hviezdoslava, richtára Jozefa Žanonyho, spisovateľa Alojza Čobeja či násled-
níka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d`Este. 
  „Bohužiaľ, mnoho z tých, ktorí sa významne zapísali do dejín nášho 
mesta sa stalo obeťami totalitných režimov, či už nacistického alebo 
komunistického. Spomeniem kňaza Štefana Vargu, redemptoristu bla-
hoslaveného Metoda Dominika Trčku, veliteľa SNP na Hornej Nitre, pre 

mnohých málo známeho stropkovského rodáka Adolfa Weinholda alebo 
zakladateľa stropkovského futbalu Lukáša Vereša, ktorý bol na sklonku 
II. svetovej vojny príslušníkmi 
sovietskej NKVD odvlečený 
do gulagu. 
  Počas normalizácie si svoje 
vytrpel aj pedagóg Emil Bu-
rák. Aj tieto osobnosti a ich 
životné príbehy sme sa sna-
žili pripomenúť v aktuálnom 
kalendári,“ priblížil primátor 
Stropkova Ondrej Brendza pri 
príležitosti jeho vydania. 
  Mesto Stropkov vydáva ofi ciál-
ny kalendár od roku 2016 a ten 
aktuálny je šiestym v poradí. V roku 2019 získali v tejto súťaži tretie miesto, 
lanskému kalendáru bolo udelené Čestné uznanie. 

Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

Spravodajstvo 

  Krajská súťažná prehliadka amatérskej fi lmovej tvorby Prešov-
ského samosprávneho kraja sa konala v dňoch 18. až 19. júna 
2021 v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku. Pod-
ujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Konala sa krajská súťažná prehliadka amatérskej fi lmovej tvorby CINEAMA 2021 

  V súťaži bola zastúpená fi lmová tvorba vo všetkých štyroch určených ve-
kových skupinách. Zo štyridsiatich troch fi lmových snímok najsilnejšie zastú-
penie mala kategória animovaného fi lmu a dokumentárny fi lm a publicistika. 

Pričom animovaný fi lm zaznamenal ďalší potešujúci nárast záujmu tvorcov 
v I. a II. vekovej skupine, a nielen už ako tradične z Popradu (Vesmír, Speed 
Legends, Výlet do čarovnej krajiny, Bariéra, Experiment faileed). Porota sa 
pri komplexnom hodnotení diel rozhodla vo viacerých kategóriách neudeliť 
žiadne z postupových ocenení. 
  Okrem tradičných tém, naplnilo sa aj očakávanie fi lmovej refl exie témy 
covidovej epidémie a rôzneho žánrového a dramaturgického prístupu k nej. 
Otvorila priestor iného vnímania vzťahu k prírode, či potvrdenia rodinných 
(vzťahových) väzieb (M. Rázus: Spojenie). Intenzívne zarezonovala aj téma 
sveta rómskych detí (B. Schlesinger: DROM) a utečencov z vojnových zón 
(T. Bednárik: Rodi). 
  Práce viacnásobne ocenenej autorky - študentky Antónie Bisovej zaujali 
výrazne formulovaným autorským rukopisom, obrazovou estetikou a emoci-
onálnou vnímavosťou (Kreatívny autoportrét, Ako to vidím ja, Spomienky). 
Na rozborovom seminári odborná porota sprostredkovala svoje postrehy a 
odporúčania prítomným autorom za účelom ich ďalšieho rastu, čím sa darí 
napĺňať poslanie tejto súťaže. 
  Súčasťou Cineamy boli aj tri workshopy: “Človek ako objekt a subjekt vi-
deotvorby“, „Filmová technika v novom procese“ a „Kompozícia a expozícia 
obrazu“. Na sobotňajších workshopoch sa zúčastnilo 30 účastníkov, ktorí teo-
retickou a praktickou časťou, prístupom a spôsobom spracovania pod vedením 
skúsených lektorov vytvorili niekoľko krátkych reportáži a dokumentov. 
Súťaž prebehla po štandardných okresných kolách. Na ďalší postup do ce-
loštátneho kola, ktoré bude 3. - 4.9.2021 v Bardejovských Kúpeľoch porota 
navrhla 32 fi lmov, ktoré dosahovali v súťažnom kontexte komplexnú hodnotu, 
pričom zastupujú aj rôzne fi lmové druhy.

Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

 Aj počas mimoriadnej situácie a prerušenia vyučovania sa 
žiaci našej školy s chuťou a nadšením venovali mimoškolskej 
činnosti. 

Získali hlavnú cenu v celoslovenskej súťaži „Spotreba pre život“ 

  Trojčlenný tím z 1. A v zložení Natália Oreničová, Sabína Oreničová a Barbora 
Vrabeľová sa zapojil do 24. ročníka celoslovenskej súťaže Spotrebiteľská 
výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“, ktorú každoročne vyhlasuje Asociácia 
spotrebiteľských subjektov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 
  Tohtoročnou témou súťaže bolo „Spotrebiteľ nakupuje ekologicky priateľské 
produkty a odoláva zavádzaniu“. Dievčatá vytvorili na danú tému pútavý 
časopis s názvom Spolu za lepšou budúcnosťou, s vynikajúcou grafi ckou 
úpravou, zaujímavým a poučným obsahom. Odborná porota ocenila vysokú 
úroveň súťažného príspevku našich žiačok a udelila im hlavnú cenu.
  Dievčatám srdečne blahoželáme, prajeme im veľa tvorivých nápadov do 
budúcna a veľmi sa tešíme z ich veľkého úspechu.

 Zdena Kožlejová, Spojená škola vo Svidníku 
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  V Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku v júni 
sprístupnili výstavu venovanú okrúhlemu životnému jubileu 
autora Pavla Mochnackého. Nesie názov Výber z tvorby. 

Výstava venovaná jubilantovi Pavlovi Mochnackému nesie názov Výber z tvorby 

  Rodený Svidníčan Pavel Mochnacký svoje sklony k výtvarnej činnosti reali-
zoval už od detstva a jeho ambície trvajú až dodnes. Po úspešnom ukončení 
Stavebnej fakulty VŠT v Bratislave v roku 1975 dlhé roky pracoval ako architekt 
v Stavoprojekte v Prešove. 
  Od roku 2012 žije a pôsobí vo svojom rodnom meste. V jeho tvorbe domé-
nou je krajinomaľba, ktorú zaznamenáva na svojich umeleckých obrazoch 
najradšej s tematikou nášho regiónu. Svojou tvorbou vyjadruje vlastný postoj, 
vnímanie a cítenie sveta v jeho dosahu. Motívy pre svoju maliarsku tvorbu 
nachádza vôkol seba. Dominujú inšpirácie prírodou. 
  Výtvarný prejav autora charakterizuje realistické zobrazenie skutočnosti a 
jeho jemná štylizácia. Svoje estetické a umelecké zámery realizuje v lazúrnej 
jemnosti, ale aj v pastóznej štruktúre. Je „doma“ v rôznych technikách, využíva 
akvarel, olejomaľbu, maľbu temperou a akrylom. 
  Jeho diela sa nachádzajú v mnohých zbierkach doma i v zahraničí. Je tiež 
pravidelným účastníkom okresných, krajských a celoslovenských prehliadok 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby, kde získava pravidelne každoročne po-
predné ocenenia v celoslovenskej súťaží „Výtvarné spektrum“. Vystavoval na 
mnohých autorských aj spoločných výstavách doma a v zahraničí. 
  Prvou samostatnou výstavou v Podduklianskom osvetovom stredisku vo 
Svidníku sa predstavil v októbri 2012 pod názvom Z tvorby. 
  Je účastníkom mnohých výtvarných plenérov doma aj v zahraničí. Jeho ju-
bilejná výstava Výber z tvorby v Podduklianskom osvetovom stredisku potrvá 
do 20. júla. Pavlovi Mochnackému prajeme ešte veľa inšpirácie a kreativity 
do ďalšej tvorby. 

 Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

  Aj takto vyzerá úcta k našim 
osloboditeľom. V obci Kapišo-
vá, na mieste, kde donedávna 
stáli Sovietske tanky, je hrob 
Sovietskeho vojaka Pavla 
Andrejeviča Toľsteho, ktorý 
zahynul ako 31 ročný  pri 
oslobodzovaní obce v roku 
1944. 
  A takto vyzerá naša starost-
livosť o miesto jeho posledné-
ho odpočinku dnes. 

Členovia SZPB 

Aj takto vyzerá starostlivosť o Údolie smrti

Spravodajstvo 
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Kto daroval krv? 

    SPOMIENKA 
Sú bolesti, na ktoré nie je liek.

Sú rozhodnutia, ktoré nevrátime späť. 
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeme

a sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneme. 

1. júla 2021 sme si pripomenuli 20 rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný dedko a pradedko

Michal SAFKO z Kurimky 

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
  S láskou a úctou spomínajú dcéra Mária 
s rodinou, syn Milan s rodinou a ostatná rodina 

    SPOMIENKA 
Spi ticho, tichúčko, dosníval si života sen

                        a cestou bolesti odišiel si tam, 
                         kde je mier a láska len.  

6. júla 2021 uplynul smutný rok, keď nás navždy 
opustil náš milovaný syn, brat, švagor a krstný 

Jozef PAŠEŇ z Vagrinca

  Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestra Janka, 
Maroš a krstné deti Tibor, Marko a ostatná rodina   

    SPOMIENKA 
Už len kyticu Vám na hrob môžeme dať.

Pokojný večný spánok Vám priať. 
Za všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci spomínať.

Dňa 4. júla 2021 uplynulo 33 rokov, 
čo nás navždy opustil 

náš drahý ňaňko 
Peter VANÁT z Vyšnej Písanej

a dňa 27. júna 2021 uplynulo 
24 rokov, čo nás navždy opustila 

naša drahá mamka
Anna VANÁTOVÁ z Vyšnej Písanej.

  Kto ste ich poznali, mali radi a neza-
budli ste, spomínajte s nami.
Ďakujeme.
S láskou a úctou dcéry Helena, Mária a Zuzana s rodinami  

  V stredu 30. júna prišlo na Hematologicko-transfúzne oddelenie svidníckej 
nemocnice v rámci Primátorskej kvapky krvi darovať krv 44 bezpríspevkových 
darcov: 
  Igor Keselica (16), Stanislav Olijar (38), Slávka Simčaková (11), Jozef 
Michalko (12), Jozef Rozdilský (27), Marcel Braslavský (40), Ján Dančišin 
(131), Štefan Čobirka (49), Milan Lehocký (17), Róbert Vateha (15), Pavol 
Piršč (10), Jana Kušnirová (3), Slavomír Kundrát (81), Jakub Barančík (6), 
Pavol Popovec (5), Oľga Troščáková (4), Eva Homzová (8), Viktor Varchola 
(51), Filip Savčák (2), Pavol Popovec (4), Peter Gula (85), Ľudmila Reiterová 
(3), Ján Rodák (60), Milan Varjan (72), Kristína Dvorová  (prvodarca), Kristí-
na Dvorová (prvodarca), Barbora Jadvišová (20), Maroš Senaj (prvodarca), 
Mario Cuper (5), Valér Fedák (48), Jozef Špirňák (69), Patrícia Gajdošová 
(2), Beáta Fedešová (34), Lukáš Timčák (prvodarca), Aneta Maguláková (2), 
Stanislava Ivančová (prvodarca), Silvia Fedorišinová (4), Róbert Smrek (3), 
Jana Keselicová (46), Marianna Kravčuková (16), Marek Darivčak (18), Martin 
Ivančo (28), Jana Ivančová (2), Jaroslav Senaj (23). 

Vďaka za Váš šľachetný čin! Územný spolok SČK vo Svidníku 
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FOLEY, Gaelen: Nespútaný vojvoda. 
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2021. 486 s.
  Londýn 1817. Po návrate z prvej línie 
bojov proti Napoleonovi sa major Connor 
Forbes, rodák z Írska, na svoje obrovské 
prekvapenie dozvie, že zdedil titul anglické-
ho vojvodu. Má to však jeden háčik: posled-
ní traja vojvodovia z Amberley zahynuli za 
záhadných okolností. Zakrátko sa aj jeho 
samého niekto pokúsi zabiť a Connor si 
uvedomí, že súrne potrebuje pomoc. Ale 
komu z nepriateľsky naladenej londýnskej 
smotánky by mohol dôverovať?
  Lady Margaret Winthropová sa zúfalo sna-
ží uniknúť z domácnosti svojej panovačnej 
sestry, aj keby to znamenalo, že sa vydá 
za arogantného lorda Brycea. A tak keď 
horkokrvný Bryce vyzve nového vojvodu 
z Amberley na súboj, Maggie neostane 
nič iné, než orodovať u vojnového hrdinu, 
aby nechal jej nápadníka nažive. Ani vo 
sne by jej nenapadlo, že to bude začiatok 
jej škandalózneho spojenectva s drsným vojvodom...

KOSTELNÝ, Ľuboš
  Ľuboš Kostelný sa narodil 5. júla 1981 v Martine. Je slovenský herec a hu-
morista. Absolvoval štúdium herectva na konzervatóriu a VŠMU v Bratislave, 
kde študoval hudobno-dramatický odbor. Štúdium úspešne ukončil. Naštu-
doval množstvo divadelných, televíznych a fi lmových postáv. V poslednej 
dobe je obsadzovaný do televíznych a komediálnych seriálov. Patrí medzi 
najpopulárnejších a najznámejších slovenských hercov. Ľuboš je hyperak-
tívny. Pokojne obsedieť viac ako hodinu je preňho nadľudský výkon. Aj preto 
nezvykne pozerať televíziu. Svoju úspešnú kariéru odštartoval v televíznom 
seriáli Ordinácia v ružovej záhrade. Možno ho vidieť aj v slovenskom sitcome 
Profesionáli, kde hrá nadporučíka Františka Boborovského. Spolu s herečkou 
Zuzanou Fialovou utrpel zranenia pri samovražednom teroristickom útoku na 
moskovskom letisku Domodedovo.

FOGLAR, Jaroslav (6.7.1907-23.1.1999)
  Český spisovateľ pre mládež 20. storočia. Napísal 29 kníh, ktoré oslovili 
niekoľko generácií čitateľov. Študoval na Verejnej škole, pracoval ako úrad-
ník, pedagogický pracovník, zodpovedný redaktor časopisov Mladý hlasatel, 
Junák a Vpřed. Ako trinásťročnému mu vyšiel literárny pokus – báseň Měsíční 
noci. Jeho prvá publikovaná poviedka Vítězství vyšla v časopise a bola pr-
vým krokom k spisovateľskej dráhe. Foglarova prvá kniha bola Přístav volá, 
nasledovala kniha Hoši od Bobři řeky, komiks na pokračovanie Rýchle šípy, 
kniha Náš oddíl a iné. 

- Otecko, je to pravda, keď sa pštros zľakne, 
tak si schová hlavu do piesku?

- Je to pravda, synak.
- A pamätá si miesto, 
kde si ju  schoval?

LEKÁRNE
Lekáreň MEDIC SK - MUDr. Pribulu 463/15 vo Svidníku. Pohotovostná služba 
je do 19. hodiny. 
STOMATOLÓGOVIA: 
10. júla: MUDr. M. Sobek - nemocnica Svidník. Kontakt: 054/786 05 80. 
11. júla: MUDr. M. Sobek - nemocnica Svidník. Kontakt: 054/786 05 80.
17. júla: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 Stropkov.  
                          Kontakt: 054/742 46 29.
18. júla: MDDr. M. Špak - Akad. Pavlova 323 Stropkov.  
                                         Kontakt: 054/742 46 29.
24. júla: MUDr. M. Štefanovičová -  Akad. Pavlova 323 Stropkov. 
                                                        Kontakt: 054/7491228
25. júla: MUDr. M. Štefanovičová - Akad. Pavlova 323 Stropkov. 
                                                       Kontakt: 054/7491228
31. júla: MUDr. A. Vateha - Konštantínova 1751 Stropkov. 
                                           Kontakt: 0903 883 455. 
Stomatologické pohotovostné služby sú cez víkendy a štátne sviatky od 8.00 
do 12.00 hod.
POHOTOVOSŤ LEKÁR: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.: Dospelí: 054/786 03 38, Deti: 
054/786 05 38. 

Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto
  Pondelok 5.7. - Svätí a apoštolom rovní Cyril a Metod: 8.00 * Veronika, Pet-
ronela, Anna, Pavel (poďakovanie a ZBP), 10.00 * Vladimír s rod., Utorok 6.7.: 
12.00 + Michal Bejda, 18.00 * Viliam s rod., Streda 7.7.: 6.30 + Juraj Voloch, 
18.00 + Anna Džupinová / + Anna Brandová (panychída), Štvrtok 8.7.: 12.00 
+ Jozef (panychída), + Anna a Jozef Jurekoví, 18.00 * Jana, Alfréd, Jana, 
Lukáš, Piatok 9.7.: 6.30 * Peter a Mária, 18.00 * Anna, Jana, Ivan, Tomáš, 
Johanka, Matiáš, Matej, Jana, Sobota 10.7.: 7.00 * Anna, Nedeľa 11.7.: 8.00 
* Milan a Mária s rod., 10.30 * Za farnosť (csl. sv. lit.), * Lucia, Milan, Jakub 
(40 rokov života), 18.00 * Katarína, Ján, Maxim.      

 
Gréckokatolícka farnosť Svidník - Záhradná 

  Pondelok 5.7. - Sviatok Cyrila a Metoda: 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie 
pre Jána s rod., Utorok 6.7.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, 
Streda 7.7.: 17:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Štvrtok 8.7.: 
7:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Piatok 9.7.: 17:00 Za zdravie 
a Božie požehnanie pre Jozefa a Jozefa, Sobota 10.7.: 7:00 + Ján, Helena, 
Nedeľa 11.7.: 9:00 Za farnosť. 

Rímskokatolícka farnosť Svidník
  Pondelok 5.7. - Sv. Cyrila a Metoda: 8.00 + Štefan, Margita, 10.30 + Ján, 
Mária, Ján, Mária, Utorok 6.7.: 18.00 + Jozef, Katarína, Streda 7.7.: 6.30 + 
Jozef, 18.00 ZBP Tomáš, Štvrtok 8.7.: 6.30 ZBP Gabriela (65 rokov života), 
18.00 + Ján, Michal, Piatok 9.7.: 6.30 + Jozef, 18.00 ZBP Štefan, Oľga, Sobota 
10.7.: 8.00 + Zuzana, Nedeľa 11.7.: 8.00 ZBP Irena a Jozef (50 rokov manž. 
života), 10.30 + Veronika, Michal, Ján, Mária, 18.00 ZBP Vilma. 

Sála Kráľovstva - Jehovovi svedkovia 
  Počas mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu sa nekonajú 
zhromaždenia Jehovových svedkov v sále Kráľovstva na Ul. Festivalovej, č. 
2042, ale prebiehajú formou videokonferencie, a to každý štvrtok o 18.00 
a nedeľu 9.30 hod. Na týchto zhromaždeniach sa môžete dozvedieť akým 
spôsobom sa Boh spolu s Ježišom o nás starajú aj v dnešnej dobe. Môžete si 
pozrieť aj webovou stránku www.jw.org, kde je možné si on-line čítať Bibliu a 
nájsť veľa užitočných rád čo sa týka rodiny aj iných životných situácií. Sú tam 
tiež zaujímavé videá o ľuďoch, ktorí pochádzajú z rôzneho prostredia a ktorí 
našli pravé šťastie. Niektorí z nich sú vysoko kvalifi kovaní odborníci a vedci, 
iní boli predtým závislí od drog alebo boli vo väzení, ale zmenili svoj život.
Pokiaľ budete mať záujem sa pripojiť k týmto stretnutiam, prihlasovacie údaje 
získate na tel. čísle 0918 178 485. 
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 Infoservis

ČO PREMIETA KINO DUKLA? 
BLACK WIDOW BLACK WIDOW 

Piatok 9. júla o 20. hodine Piatok 9. júla o 20. hodine 
Scenár: Joelle Touma, podľa knihy Yasmina Khadra, Ziad Doueiri  •  Strih: 
Dominique Marcombe  •  Hudba: Éric Neveux  •  Kamera: Tommaso Fiorilli  
•  Réžia: Ziad Doueiri
  Nový akčná marvelovka Black widow prináša svojím fanúšikom príbeh 
postavy Black widow alias Natashi Romanoff v časovej príbehovej línii 
zasedenej medzi fi lmami Captain America: Občianska vojna a Avengers: 
Nekonečná vojna.
  V akčnom špionážnom thriller od Marvel studios “Black Widow” je Natasha 
Romanoff je pod vplyvom udalostí a nebezpečného sprisahania konfrontovaná 
so svojimi temnejšími stránkami osobnosti, ktoré majú významné väzby na 

jej temnú minulosť. Prenasledovaná temnou silou, ktorá sa nezastaví pred 
ničím, aby ju zlomila a zničila sa Natasha musí vysporiadať so svojou temnou 
históriou špióna a tiež aj zničenými a rozbitými vzťahmi, ktoré ju prenasledujú 
dávno predtým, ako sa stala Avengerom.
  V roli čiernej vody sa opäť predstavuje Scarlett Johansson, ktorú hrala túto 
charizmatickú postavu už vo viacerých fi lmoch z Marvel cinematic universe. 
“Myslím si, že od samého začiatku, keď sme prvýkrát začali hovoriť o tom, že 
budeme robiť tento samostatný fi lm o Black widow, tak sme chceli ísť naozaj 
hlboko a byť odvážni,” hovorí Scarlett Johansson. “Keďže som túto postavu 
hral skoro desať rokov, chcela som sa uistiť, že to bude umelecky a kreatívne 
obohacujúce tak pre mňa, ako aj pre fanúšikov.”
V dalších úlohách sa predstavia Florence Pugh ako Yelena, David Harbour 
stvárňuje Alexeja/The Red Guardian a Rachel Weisz je Melina a to v réžii 
Cate Shortland “Black Widow” je prvým fi lmom zo štvrtej fázy Marvel Cine-
matic Universe.
USA, akčný, dobrodružný, 133 minút, 
slovenské titulky, vstupné: 5 eur 

ROZHNEVANÝ MUŽ
Sobota 10. júla  o 20. hodine 

Réžia: Guy Ritchie  •  Hrajú: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett
Akčná pecka s Jasonom Stathamom, kde ako neľútostný a mimoriadne na-

štvaný muž, hnaný túžbou po 
pomste, sa v utajení zamestná 
v bezpečnostnej službe prevá-
žajúcej obrovské sumy peňazí, 
aby odhalil, chytil a kruto potres-
tal ľudí, ktorí mu chladnokrvne 
zabili syna.
USA, Veľká Británia, triler, 
akčný, 119 minút, 

české titulky, vstupné: 5 eur 
ČERVENÁ ČRIEVIČKA 

A 7 STATOČNÝCH
Nedeľa 11. júla o 16. hodine 

Réžia: Sung-ho Hong  •  Hrajú: Chloë Grace Moretz, Sam Clafl in, Gina 
Gershon, Jim Rash, Ava Kolker
  Baculka Snehulienka nájde pár kúzelných červených črievičiek, ktoré ju 
premenia na chudučkú krásavicu. Má to ale jeden háčik! Črievičky patria zlej 
čarodejnici. Akoby nestačilo, že má Snehulienka plné ruky práce s ježibabou, 
do cesty sa jej musí ešte pripliesť sedem neodbytných trpaslíkov, ktorí od nej 
chcú pusu. Pokiaľ totiž títo zelení krpci dostanú bozk od krásnej ženy, bude 
zrušená ich kliatba a z nich sa znovu stanú udatní princovia. Ale čo je vlastne 
krása? Pochopí Snehulienka a jej sedem statočných spoločníkov, čo krása 
skutočne znamená?
Severná Kórea, rodinný, animovaný, 83 minút, vstupné: 5 eur 

MATKY
Nedeľa 11. júla o 20. hodine 

Komédia v očakávaní
Réžia: Vojtěch Moravec  •  Hrajú: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, San-
dra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán 
Benoni, Vladimír Polívka, Václav Neužil, Viktor Preiss
  Sára, Eliška, Hedvika a Zuzana sú štyri kamarátky, tridsiatničky, ktoré mo-
mentálne spája najmä jedno slovo - materstvo. Sára (Hana Vagnerová) je 
úspešná infl uencerka, ktorá plánuje svoj blog o partnerských vzťahoch plynule 
previesť na blog o tom, ako byť najlepšou mamou. Život berie so zdravým 
nadhľadom a iróniou. Keď ju však manžel Jirko (Jakub Prachař) privedie 
z pôrodnice rovno do rozostavaného domu, jej život nadobudne až príliš 
dobrodružné rozmery. Ďalej sa snaží plniť Instagram cool fotkami perfektnej 
matky, ale všadeprítomný prach a nevyspatie jej dávajú poriadne zabrať. 
Hedvika (Petra Hřebíčková) žije ako v zlatej klietke, jej manžel vorkoholik 
(Jiří Langmajer) doma veľa času netrávi, a tak niet divu, že ju očarí mladý 
pouličný spevák David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je po 
rozchode s Kamilom (Václav Neužil) bez peňazí – prepracovaná a uštvaná 
matka dvoch malých čertov. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má skvelého 
chlapa (Štěpán Benoni), úplne neznesiteľných rodičov, je tehotná a stále 
vracia. Ale hlavne majú jedna druhú…
Scenár trefne opisuje problematiku novodobého materstva a je primárne za-
cielený na ženské publikum, i keď aj muži zohrávajú v tejto komédii dôležitú 
úlohu. Príbeh otvorene a bez servítky zachytáva radosti i starosti súčasných 
matiek a v kombináciou s dávkou sebairónie či čierneho humoru má potenciál 
zaujať široké spektrum divákov.
Česká republika, romantický, komédia, 95 minút, vstupné: 5 eur 


